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Data: 13 octombrie 2016 
Ședința nr. 7 

Locul desfășurării: Sala 104, et. I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dorel MUSTEAȚĂ 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni: 

Ministerul Justiției – Zinaida Carp: 

1.1.2.p.2  - Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din  3 decembrie 

1992,  a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 și a altor acte legislative 

1.1.11.p.2 - Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind transferul poliției judecătorești în 

subordinea Ministerului Justiției 

1.2.2.p.7 - Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  a stenogramei 

ședinței de judecată și corelația dintre acestea și Înregistrările audio/video 

1.1.1.p.3 - Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători 

2. Prioritizarea acțiunilor ce urmează a fi evaluate de Consilul Europei, ținînd cont de următoarele 

criterii:  

1. Importanța pe care o are acțiunea pentru RM. 

2. Expertiza CoE în acest domeniu, care se regăsește, de ex.convențiile CoE,comitete, comisii, CEDO. 

3. Analizarea domeniilor care deja au fost analizate (și sunt rapoarte), precum și a domeniilor care nu 

au fost deloc analizate de CoE. 

3. Discuții generale: 

-  Comentarii si sugestii din partea societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 12 membri cu drept de vot au fost prezenţi 8 membri. 

b. Agenda fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Dorel MUSTEAȚĂ  
A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I.  

În agendă a fost inclus subiectele cu privire la monitorizarea modului de implementare al acţiunilor 

pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni; prioritizarea acțiunilor ce urmează 

a fi evaluate de Consilul Europei. 

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

 

 

  
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI  

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

” SISTEMUL JUDECĂTORESC” 
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Ministerul Justiției – Zinaida Carp: 

1.1.2.p.2  - Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din  3 decembrie 

1992,  a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 și a altor acte legislative 

Suplimentar la cele expuse anterior, la data de 05.10.2016 proiectul Legii privind modificarea și 

completarea unor acte legislative definitivat în baza avizelor a fost remis spre expertiza CNA prin 

scrisoarea nr. 03/11154. 

De asemenea, s-a menționat că la etapa modificării cadrului normativ conex Legii nr. 134 cu privire la 

mediere, a fost elaborat și promovat proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, care vizează  inclusiv și modificări la Legea taxei de stat și, în prezent este înregistrat în 

Parlament cu nr. 263 din 10.06.2016, iar la data de 29.07.2016 proiectul a fost adoptat cu nr. 211. 

 

1.1.11.p.2 - Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind transferul poliției judecătorești în 

subordinea Ministerului Justiției 

Suplimentar la cele expuse anterior, Ministerul Justiției a organizat mai multe ședințe comune cu 

reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General de poliție, Serviciul Poliției 

Judecătorești și Ministerul Finanțelor  în vederea definitivării proiectului. 

 

1.2.2.p.7 - Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal sau  a stenogramei 

ședinței de judecată și corelația dintre acestea și Înregistrările audio/video 

Suplimenat la cele expuse anterior, Ministerul Justiției inițiază modificarea Codului de procedură 

Civilă în partea ce ține de simplificarea procedurii. În acest scop a fost contractat un grup de experți din 

cadrul PWC care în comun cu experții naționali vor elabora versiunea inițială a proiectului.  

În acest context, avînd în vedere că ambele proiecte țin de modificarea Codului de Procedură Civilă s-a 

decis comasarea acestora și promovarea unui singur proiect  

 

1.1.1.p.3 - Reamplasarea instanțelor judecătorești și optimizarea numărului de judecători 

Suplimentar la cele expuse anterior, proiectul hotărîrii Parlamentului a fost deja definitivat în baza 

propunerilor recepționate în cadrul avizării și urmează a fi remis Guvernului în termeni proximi.  

 

În cadrul ședinței grupului de lucru s-a propus ca acțiunea 1.1.6 p.5 - Efectuarea studiului privind 

termenul inițial de numire a judecătorilor și criteriile de selectare a judecătorilor Curții Supreme de 

Justiție, luînd în considerare standardele internaționale și cele mai bune practici în domeniu să fie votat 

calificativul desuetă din motivul că proiectul de lege de modificare a Constituției a fost elaborat în lipsa 

studiului, fiind înregistrat în Parlament cu nr. 187 din 03.05.2016. Link: 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3216/lang

uage/ro-RO/Default.aspx . 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 1.1.6.p.5 ca fiind desuetă. 

 

 

Subiectul 2. Prioritizarea acțiunilor ce urmează a fi evaluate de Consilul Europei, ținînd cont de 

următoarele criterii:  

1. Importanța pe care o are acțiunea pentru RM. 

2. Expertiza CoE în acest domeniu, care se regăsește, de ex.convențiile CoE,comitete, comisii, CEDO. 

3. Analizarea domeniilor care deja au fost analizate (și sunt rapoarte), precum și a domeniilor care nu 

au fost deloc analizate de CoE. 

 

Astfel, în cadrul ședinței Grupului de lucru, Centru de Resurse Juridice din Moldova a propus 

următoarele domenii specifice de intervenție pentru a fi evaluate de Consiliul Europei: 

1. 1.1.6. Stabilirea unor criterii clare, obiective, transparente şi bazate pe merit pentru procedura de 

selectare, numire şi promovare a judecătorilor și 1.1.7. Unificarea şi asigurarea transparenţei procedurii 

de numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti; stabilirea unor criterii clare şi 

transparente de selectare a candidaţilor pentru aceste funcţii (ambele sunt similare, de aceea ar putea fi 

evaluate împreună); 

2. 1.1.9. Consolidarea capacităţilor de autoadminis-trare a sistemului judecătoresc prin revizuirea 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3216/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3216/language/ro-RO/Default.aspx
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rolului, componenţei şi competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi ale instituţiilor din 

subordinea acestuia; 

3. 1.2.4. Crearea unui mecanism care ar garanta uniformizarea practicii judiciare şi respectarea 

principiului securităţii raporturilor juridice;  

4. 1.3.1. Reformarea şi eficientizarea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei; 

5. 1.3.2. Revizuirea programelor Institutului Naţional al Justiţiei pentru a le face conforme cu 

necesităţile reale de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor actori din sectorul justiţiei şi pentru 

a evita dublarea programei universitare; 

6. 1.3.4. Unificarea sistemului de accedere la profesia de judecător;  

7. 1.3.5. Crearea unui sistem de evaluare periodică a performanţei actorilor din sectorul justiţiei, bazat 

pe merit, pe criterii clare, obiective şi transparente;  

8. 1.3.7. Consolidarea rolului inspecţiei judiciare şi clarificarea atribuţiilor acesteia; 

9. 1.3.8. Revizuirea spectrului de abateri disciplinare şi a procedurii disciplinare în vederea ajustării la 

realităţile din sistem şi la standardele europene. 

 

Dorel MUSTEAȚĂ : 
Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I se declara închisă. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului I din 13.10.2016 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna noiembrie 2016; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala 104, (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

 

             Președintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                     Dorel MUSTEAȚĂ                                                                  Vladimir VALUȚA           

 

 

[ SFÂRȘIT ] 
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Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I 

 

      
 

 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Zinaida CARP Ministerul Justiției 

2 Alexandru VOLOȘIN Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești    

3 Dorel MUSTEAȚĂ  Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Vladimir ADAM Consiliul Superior al Procurorilor 

5 Ana PANOV Curțile de Apel (Asociația Judecătorilor din Moldova) 

6 Pavel GRECU Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

7 Olga RABEI Institutul de Reforme Penale 

8 Veaceslav IURȚUC Ministerul Afacerilor Interne 

B. Membrii observatori  

1   

C. Membrii invitați/reprezentanți ai 

donatorilor 

 

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Ministerul Justiției 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință   

 

1 Valentina CONȚESCU Institutul Național al Justiției 

2 Ghenadie NICOLAEV Curtea Supremă de Justiție 

3 Andrei GUBCEAC Centrul de Telecomunicații Speciale 

4 Dumitru CHEBAC Uniunea Avocaților 

F Participanți fără drept de vot 

 

 

1 Valentin NAVAL Consiliul Superior al Magistraturii 


